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Nižborský masopust
V sobotu 22. února se uskutečnil pátý ročník Nižborského masopustu. Průvod rozmanitých masek se sešel
před budovou místní základní školy, kde bylo pro všechny připraveno něco na zub a na zahřátí.
Průvodu velel Principál, letos poprvé v podání Jakuba
Císaře, kterého doprovázel medvěd, a to v tradičním podání
Josefa Páva. Dalším tahounem průvodu byl opět vynikající
harmonikář Ludvík Bukáček a také koník s vozíkem zapůjčený Mirkou Pondělíčkovou, který byl velkou atrakcí pro děti.
Maškary, v zastoupení Principála, převzaly klíč od obce
a pokračovaly na frekventovaný Novohuťský most, kde obveselovaly projíždějící auta. Dále se pokračovalo do Říma.
Zpívalo se, tančilo, pilo a jedlo. Průvod završily výborné zabijačkové hody v restauraci Keltovna, ale veselice pokračovala dále v podání našich nejmenších, pro které si připravila
krásný program pí Krátká s dcerou. Děkujeme všem za krásně prožité dopoledne s krásným počasím a dobrou náladou.

❱ ❱ ❱ Více fotografií
z masopustu na 2. straně.

Zastupitelé plánují jako letošní prioritu
rozšíření prostor v budově základní školy
Již zhruba před dvěma roky jsme si začali uvědomovat, že silné ročníky, které zatím zaplňují mateřskou školu, budou za chvíli stát
jako školáci před budovou základní školy.
Při úvahách nad plány se stávající dispozicí základní školy a počtem budoucích žáků
nám bylo jasné, že je potřeba začít uvažovat
o nalezení nějakých dalších vhodných prostor
tak, aby se zvýšené počty dětí pohodlně vešly
do školy.
Jako nejlogičtější nám přišlo uvažovat
o vestavbě v relativně velkých půdních prostorách, které se nacházejí nad školou. Ty jsou
tak velké, že by se do nich vešel kromě prostor
pro učebnu a družinu i menší divadelní sál
a knihovna.
Bohužel, jak pokračovaly průzkumy projektantů a odborníků z jednotlivých profesí,
ukázalo se, že stav celého krovu nad školou
je ve velmi špatném stavu a jakékoliv případné půdní vestavbě musí nejdříve předcházet
kompletní výměna krovu a střechy.
Celá tato akce by se finančně vyšplhala
do závratných částek, a proto jsme v našich
úvahách hledali další možná řešení jako např.
přístavbu školy, možnost přesunutí družiny

do jiných prostor… Vzhledem k finančním
možnostem obce jsme prozatím odsouhlasili,
že projektová dokumentace bude zredukována na prostou rekonstrukci krovu a střechy
a případné vybudování místa pro učebnu
nebo družinu v části půdních prostor. Dále
řešíme možnost rozšíření kapacity školy i formou přístavby.
Do současné doby obec zatím neuspěla
s žádnou žádostí o dotaci. Naposledy jsme podávali žádost o dotaci z fondu Středočeského
kraje. O té však nebylo do dnešního dne ještě
rozhodnuto.
V příštím školním roce očekáváme první
silný ročník prvňáků. Podle domluvy s vedením školy a rodiči prvňáků nejspíše dojde
k rozdělení na dvě třídy. Obec o letošních
prázdninách provede v budově takové stavební úpravy, aby bylo toto rozdělení tříd kapacitně možné ( z bývalé počítačové třídy bude
vybudována řádná třída). Nejpozději do školního roku 2015/2016 však budeme muset mít

vyřešeny další prostory (půdní nebo přístavbu). Přesně ale nejsme v této chvíli schopni
říct, co a jak bude, protože záleží, jak uspějeme
s naší žádostí o dotaci.
Pokud by se opravoval krov a střecha,
troufnu si říct, že půjde o jednu z nejnáročnějších staveb z hlediska dodržení termínu.
Na práce bude jen období letních prázdnin,
půjde o značně rozsáhlou stavbu a je možné, že se během ní objeví ještě nějaké skryté
závady, na které se při průzkumech nepřišlo.
Pak také může v létě pršet a přesto nám v září
budou stát žáci před školou a hlavně jejich rodiče budou chtít, aby se začali učit (věřím, že
žáci samotní by si rádi možná prázdniny prodloužili).
Jak vše dopadne, nyní záleží na tom, kdy
a jakou dotaci se obci podaří získat. Bez ní bychom celou akci neradi spouštěli a případně
kvůli ní zadlužovali obecní rozpočet. Zajištění
vzdělání je věcí nejenom obecní, a tak je logické, že by na ni měl přispět i stát, potažmo kraj.
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Masopust ve fotografii

Každá obec, město, každá lidská komunita, která zodpovědně zvažuje svoji budoucnost, musí nutně občas
obracet svůj zrak do minulosti. I tato kniha je jednou z cest, jak zpevnit pouto historické paměti, jak posílit kontinuitu minulého s budoucím. Publikace Ludvíka Fortuníka před námi prostřednictvím unikátního
souboru historických pohlednic otevírá procházkovou cestu obcí Nižbor a jejím nejbližším okolím, cestu
v čase i prostoru – od počátku minulého století do bezprostřední současnosti. Obrazová část publikace,
shrnující okolo 160 pohlednic, je velmi vhodně doplněna o podrobný textový komentář, díky němuž tento
soubor překračuje hranice amatérského sběratelství a směřuje k badatelsky cenné publikaci.

Od ledna 2014 došlo na Městském úřadu Beroun k několika organizačním změnám.
Jejich smyslem bylo spojit, a tím i zefektivnit výkony některých agend, které úřad vede.
Občanů a jejich případného jednání na radnici se změny dotknou minimálně. Níže přinášíme přehled nejzásadnějších změn.

historické pohledy

Organizační změny na MěÚ Beroun
historické pohledy
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Ludvík Fortuník

➽ Projednávání dopravních přestupků a správních deliktů bylo organizačně přesunuto pod
správní odbor, který je nově pojmenován odbor správní a obecní živnostenský úřad. Zde
došlo také k přejmenování oddělení přestupky na oddělení přestupků a správních deliktů.
Referenti, stejně jako jejich kontakty a sídlo se nemění. V praxi to pouze znamená, že korespondence v případě dopravních přestupků bude již zasílána z tohoto odboru.
➽ Odbor obecní živnostenský úřad byl zrušen. Nahradilo jej samostatné oddělení obecní
živnostenský úřad, které spadá pod odbor správní a obecní živnostenský úřad. Referenti,
stejně jako jejich kontakty a sídlo se nemění.
➽ Agendy vyřizované v budově Policie ČR v Tyršově ulici (evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, řidičská oprávnění a průkazy, registr řidičů a registr vozidel) se nově
sjednotily pod jeden odbor, a to odbor dopravy a správních agend.
➽ Na odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství byla převedena agenda školství, a to pod
nově zřízené oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit. Pracovnice tohoto oddělení
se přestěhovaly z hlavní budovy na Husově náměstí do objektu Pod Kaplankou 21. Změnila
se i jejich telefonní čísla. (311 630 253 a 311 630 254).
➽ Ztráty a nálezy nyní nově spadají pod odbor majetku a investic. V případě ztráty či nálezu
věcí proto kontaktujte paní Terezu Houškovou (tel.: 311 654 226), kancelář B312 ve 2. patře
radnice na Husově náměstí. Informace o ztracených či nalezených věcech najdete i na webu
města.
Kontakty najdete na www.mesto-beroun.cz v záložce Organizační struktura.

Jedinečná kniha,
jedinečný výlet do minulosti
Obec Nižbor připravila vydání knihy, zachycující historii obce na dobových pohlednicích. Ze své obdivuhodné
sbírky ji sestavil pan Ludvík Fortuník
a k vydání ji připravilo berounské grafické Studio Machart. Slavnostní křest
knihy proběhne v restauraci Zastávka
ve druhé polovině dubna, přesné datum bude včas oznámeno.

Nižborský list

Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce ze dne 18. 12. 2013
Revokuje:
n usnesení č.3/20.6.2013 v bodě č.1 a nově
schvaluje znění bodu č.1 výše uvedeného
usnesení takto: ZO schvaluje všemi hlasy
pro závěrečný účet obce Nižbor za rok 2012
s výhradou.
Schvaluje:
n Rozpočtová opatření č. 10 a 11.
n Návrh rozpočtu obce Nižbor na rok
2014, který je sestaven jako schodkový, kdy
schodek bude uhrazen z finanční rezervy
na běžném účtu. Rozpočet je schvalován
v paragrafovém členění.
n Návrh inventarizační komise týkající se
změn v soupisu majetku.
n Odprodej pozemku p.č. 212/2 v k.ú.
Žloukovice za cenu 50,- Kč/m2 paní Zdeňce
Kurešové.
n Směnu části obecního pozemku p.č.
214/9 za části pozemků (komunikací) p.č.
424/13 a 460/5 v k.ú. Žloukovice s panem
Ing. Rudolfem Baudischem.
n Odprodej části pozemku p.č. 512/1,
ostatní plochy v k.ú. Žloukovice za cenu
50,- Kč/m2 majitelům domu č.p. 18 v k.ú.
Žloukovice.

Vítání občánků
Nové občánky obce Nižbor přivítáme ve
středu 21. května 2014 v sále na zámku v Nižboru. Rodiče novorozenců se mohou přihlásit osobně na OÚ Nižbor nebo telefonicky na
tel.: 311 693 213.
Obecní úřad Nižbor

Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině se
uskuteční v pátek 11. dubna 2014.
V Nižboru před základní školou od 16
hodin, ve Žloukovicích před prodejnou
v 17 hodin a ve Stradonicích na návsi
od 17,30 hodin.

n Odprodej pozemku p.č. 467/8, ostatní
plochy (odděleného z části pozemku p.č.
467/1) v k.ú. Nižbor pí. Janě Máchové.
n Zadání Změny č. 3 územního plánu obce
Nižbor.
n Pasport místních komunikací.
n Plán zimní údržby místních komunikací.
n Dodatek č. 16 ke Smlouvě o zajištění
dopravní obslužnosti (autobusová doprava)
mezi Obcí Nižbor a firmou Probo Bus, a.s.
n Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013.
n Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013.
Poznámka: Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
je zveřejněna pouze zkrácená verze „Usnesení“. Celé znění „Usnesení“ je v souladu s § 1617 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu Nižbor.
Usnesení, zápisy a jeho přílohy jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách
obce: www.obecnizbor.cz, pod odkazem:
menu → úřední deska → zastupitelstvo.

MAS Mezi Hrady
Vyhlašuje tréninkovou výzvu k příjmu žádostí
o čerpání prostředků v rámci Strategického
plánu Leader „I na venkově chceme žít dobře“
v rámci PRV
Místní akční skupina Mezi Hrady vyhlašuje
dnem 3. 3. 2014 příjem žádostí pro čerpání
prostředků alokovaných na realizaci Strategického plánu Leader „I na venkově chceme žít
dobře“ v rámci Programu rozvoje venkova.
Tréninková výzva:
Volnočasové aktivity dětí a mládeže
Termín příjmu žádostí: do 24.3. 2014,
v době od 8:00 do 15:00 hod.
Místo podání: v kanceláři MAS Mezi Hrady,
Železná 28, 266 01 Železná
Kontakt: Ing. Martin Kouba - manažer MAS,
tel. 777 57 94 83, mezihrady@seznam.cz

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Termín konání: sobota 24. května 2014
Sběrná místa a čas:
Žloukovice - u autobusové zastávky 			
8:15 - 8:30
Stradonice - na návsi
			
8:45 - 9:00
Nižbor - Šňárová, na otočce
			
9:15 - 9:30
- na parkovišti u mostu
		
9:30 - 10:00
Zdarma bude prováděn sběr (z jedné domácnosti): staré nátěrové hmoty a ředidla 4 znečištěné hadry 4 výbojky, zářivky 4 odpadní oleje (max. 10 l) 4 televizory (max. 1 ks) 4
mrazáky (max. 1 ks) 4 ledničky (max. 1 ks) 4 pneumatiky (max. 4 ks) 4 vyřazená elektrotechnika obsahující nebezpečné látky (max. 2 ks) 4 autobaterie (max. 1 ks)
Eternit je nutné odevzdávat v pytlích!
Větší množství odevzdaného nebezpečného odpadu si občané hradí sami!
Odkládat materiál určený ke sběru předem na sběrná místa je zakázáno!
Obecní úřad Nižbor

ŽIVOTNÍ JUBILEA
duben - červen 2014
Žáček Josef		
Kravcová Anna		
Tkadlec Jiří		
Novotná Alena		
Melecká Marie		
Dolejší Marie		
Dolejší Jaroslav		
Dubská Bohumila		
Pospíšil Jiří		
Netoličková Růžena
Balichar Miroslav		
Hlavatá Libuše		
Synková Ludmila		
Krotil Stanislav		
Svoboda Václav		
Mikušková Matilda
Pšenáková Jindřiška
Beznoska Rudolf		
Malíková Anna		
Pelcová Jaroslava		
Houška Karel		
Marianciusová Věra
Fryček Zdeněk		
Řehořovská Hana		
Prchalová Věra		
Marek Josef		
Langová Hana		

75 let
75 let
83 let
70 let
87 let
84 let
86 let
75 let
88 let
70 let
94 let
93 let
93 let
70 let
75 let
87 let
82 let
70 let
70 let
75 let
81 let
82 let
82 let
84 let
88 let
88 let
83 let

Obecní úřad Nižbor
informuje:
Oznámení o přerušení dodávky elektrického proudu
v celé obci (Nižbor, Stradonice,
Žloukovice):
Středa 25. 3. 2014 předběžně
od 8 do 15 hodin.

❱ ❱

❱ ❱ Uzavírka místní komunikace

Dne 25. 3. 2014 bude v době
od 8.00 hod. do 15.00 hod.
uzavřena pro motorová vozidla část místní komunikace
ve Stradonicích v úseku od posledních rodinných domů až
k odbočce do chat v Černově.
V této době se bude provádět
další etapa kácení přerostlých
topolů, které rostou v blízkosti elektrického vedení.
❱ ❱ V této době bude mimořád-

ně uzavřen i obecní úřad.
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Ohlédnutí za minulým rokem v MŠ Sluníčko
V minulém vydání Nižborských listů jsme teprve plánovali bohatý vánoční program, dnes už opatrně procházíme po školní zahradě a hledáme rašící narcisky. A co jsme nakonec ještě v prosinci stihli?
Nejprve jsme jeli do Státní opery na další představení z cyklu Hurá
do Opery - tentokrát na děti čekala zkrácená verze Prodané nevěsty.
Do autobusu se nám poprvé vešly i děti z Makoviček, a pokud to bude
jen trochu možné, pozveme je i příště.
Poprvé v historii mateřské školy „Sluníčko“ se na vánoční svátky
chystaly tři třídy mateřské školy, takže někteří rodiče měli co dělat,
aby stihli besídky i pečení vánočních perníčků ve všech třídách, kam

vými sovami. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o životě nočních
dravců, shlédly ukázky sokolnického umění, ale také si každý mohl
tyto nádherné ptáky pohladit.
➽ Víme, co se děje kolem nás
Hlavně starší děti žily v poslední době sportem - olympiádou. Seznamovaly se se zimními sporty, soutěžily, vyráběly medaile a fandily
našim sportovncům v Soči. Několik závodů dokonce viděly na vlastní oči na velkém plátně. Vítěznou jízdu Martiny Sáblíkové sledovali
všichni společně, děti, učitelky i několik rodičů.
To, co se děje v našem nejbližším okolí, je však také velmi důležité.
Na místní masopust i karneval se děti připravovaly celý týden. Povídali
jsme si o lidových tradicích, dlouhých zimách a těšení se na jaro, ale
hlavně si každé dítě vyrobilo svou vlastní masku. Ty letošní byly zvláště zářivé a blýskavé.
➽ Plavání a saunování
Zdravotně-preventivní program pokračoval celou zimu, díky laskavosti firmy Rückl Crystal mohou děti i nadále zdarma využívat saunu ve sklárně. Nejstarší děti ze Soviček začaly od února chodit na kurzy plavání do Laguny Beroun. Tyto kurzy vede TJ Lokomotiva Beroun.

jejich děti chodí. Na vánoční svátky jsme se rozešli po již tradičním
představení Vánoční příběh v podání divadla Krab. Ale teď už rychle
zpět k našim cibulkám!
➽ Jaro přichází
Na podzim děti spolu se zaměstnanci mateřské školy osázely školní
zahradu cibulkami narcisů. Zahrada se pomalu probouzí a v době, kdy
píši tento příspěvek, mají narcisky kolem dvou centimetrů! Vyrašily
i modřence, které děti ze Soviček nasázely do truhlíků, takže čekáme
krásné a barevné jaro. Děti již sledují ptačí budky rozmístěné po stromech a čekají, kdy se do nich nastěhují noví obyvatelé, zanedlouho
vyneseme i náš „hmyzí domeček“. Paní učitelky se začínají rozhlížet
po semínkách - naše záhony jsou připraveny.
Zatímco příroda spala, absolvovali jsme dvě přednášky s přírodní
tematikou. Za dětmi přišel pan revírník Pavel Šebek z LSČR a povídal
si s nimi o tom, jak žijí lesní zvířata v zimě, a jak jim lidé pomáhají
toto těžké období přežít. Děti měly možnost porovnat shozy různých
druhů zvěře a vzít do ruky celou záplavu rohů i parohů. Také si zkusily
volat zvěř mnoha druhy vábniček.
Ve velkém sále Obecního úřadu Nižbor se pak na počátku února
rozlétli noční dravci - přijel k nám pan Pavel Wolejník s několika ži-

➽ Co nás čeká
V březnu pojedeme do Státní opery na další díl pořadu Hurá
do Opery. Tentokrát se děti seznámí s baletem a známou Baletní školou OK. Bude to poslední část „nanečisto“, příště už totiž pojedeme
přímo do Národního divadla na představení Čarokraj.
Těšíme se k hasičům, pomalu začínáme připravovat výlet do ZOO
a možná i někam dál. Už teď máme plány na Den dětí, po pravdě řečeno budeme muset uspořádat dokonce dva, aby se nám všechny nápady vešly. Nechte se překvapit!
Eva Horváthová

Zápis do Mateřské školy „Sluníčko“
na školní rok 2014 - 2015

proběhne 14. dubna 2014 od 13:00 - 16:00
Místo: MŠ „Sluníčko“, Školní 119, 267 05 Nižbor, třída Soviček
Co s sebou: rodný list dítěte
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Základní škola Nižbor informuje

Co zajímavého se událo v naší škole na začátku nového kalendářního roku
➽ Pomáháme Bensonovi
V roce 2010 se naše škola rozhodla adoptovat malého chlapečka
z Afriky, Bensona Mutumu. Od tohoto roku vybíráme každoročně
finanční příspěvek na zlepšení jeho podmínek. Od září 2010 do ledna 2014 jsme dokázali dát dohromady s pomocí rodičů našich žáků
a všech zaměstnanců školy částku 49 000 Kč. Za tyto peníze nakupujeme pro Bensona především školní pomůcky (vybavený penál,
pastelky a fixy), školní uniformy, sportovní vybavení (fotbalový dres
a kopací míče) a hračky (např. autíčka, plyšové hračky, drobné hry…)
Také platíme jeho školné, aby se mohl plnohodnotně vzdělávat a vyrostl z něj vzdělaný chlapec.
Zakladatel nadace Jiří Pergl pravidelně navštěvuje adoptované
děti v Africe a předává osobně dary adoptivních rodičů. Tímto bychom chtěli poděkovat hlavně rodičům žáků naší školy za ochotu
poskytnout finanční příspěvky na jeho pomoc.
➽ Divadelní představení ve ŠD
Ve školní družině si děti ve skupinkách připravily pro své spolužáky krátké divadelní představení s vlastními texty a ve vlastní režii.

➽ Pirátská karnevalová párty
Ve čtvrtek 23. 1. mohli kolemjdoucí lidé zaslechnout z budovy
nižborské školy veselý jásot dětí převlečených za piráty. V rámci
celoroční hry pro ně totiž uspořádaly paní vychovatelky ze školní
družiny pirátskou párty plnou her a soutěží. Všichni byli oblečeni
v pirátském stylu a už od rána se nemohli dočkat, až očekáváná párty
vypukne. S celou akcí velmi ochotně pomohla praktikantka za SPgŠ
v Berouně, slečna Kateřina N. Děti měly předem možnost vyrobit si
pirátské rekvizity (dalekohled a pásku přes oko). Většina dětí donesla
od svých maminek spoustu výborných dobrůtek, kterými si piráti
naplnili svá bříška.

➽ Beseda o odpadních vodách
Ve škole nás navštívil zástupce firmy VaK ing. Josef Mareš, který
si pro děti připravil krátkou besedu o problematice odpadních vod,
jejich zpracování a čištění. Žáci se zúčastnili i soutěže o výběr loga
ohledně čištění odpadních vod.
➽ Beseda s Filipem Filipem o potápění
V pátek 7. 2. před jarními prázdninami nás navštívil pan Filip Filip, který si pro děti připravil zajímavou besedu o potápění. Přinesl
s sebou na ukázku potřeby pro potápěče, které si děti mohly vyzkoušet a osahat. Na interaktivní tabuli promítl fotografie a filmy týkající
se potápění.
Kolektiv Základní školy Nižbor

➽ Zápis do první třídy
Ve čtvrtek 30. ledna proběhl v základní škole zápis do první
třídy. V letošním roce přišel rekordní počet budoucích prvňáčků.
Z 32 uchazečů nakonec bylo přijato 30 budoucích žáčků. První
třída se proto bude ve školním roce 2014/2015 dělit na dvě třídy.
Do 1. A nastoupí všechny děti ze Žloukovic a Stradonic a do 1. B
nastoupí děti z Nižbora. Během letních prázdnin bude zrekonstruována nová učebna.
➽ Den otevřených dveří v první třídě
Paní učitelka Irena Nováková si pozvala 29. 1. rodiče prvňáčků
na ukázkovou hodinu jazykové výchovy. Žáci předvedli rodičům, co
se již naučili ve čtení, psaní a skládání slov.
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Klub přátel Žloukovic v roce 2013
I v šestém roce existence Klubu bylo pořádáno mnoho akcí. První akce se uskutečnila 5. ledna, kde byl důstojně přivítán nový
rok. Zde se také konala úspěšná dražba nevyzvednutých dárků z mikulášské nadílky.
Výtěžek dražby byl ihned převeden v lahve
šampaňského.
Na 23. února si guvernér Klubu objednal sníh, což se samozřejmě splnilo a lyžaři
soutěžící o Zlatou lyži Žloukovic si museli prošlapávat stopu v hlubokém prašanu.
Po absolvování několikakilometrového
běhu na lyžích následovalo zasloužené
občerstvení a dekorování vítězů i zúčastněných. Všichni běžci byli spokojeni, tolik
sněhu tady nikdo léta neviděl.
Valná hromada Klubu přátel Žloukovice
proběhla za účasti nadpoloviční většiny členů dne 23. března v odpoledních hodinách.
Proběhla kontrola financí, byly předneseny
příslušné zprávy a návrhy na obohacení další činnosti.
Poslední duben byl tradičně ve znamení sletu čarodějnic. Hranice byla tentokrát
postavena až 30. dubna odpoledne na levém
břehu Berounky a připravena k večernímu
upálení čarodějnic. Počasí bylo tradiční, během zapalování hranice začalo pršet. Déšť
nás nakonec vyhnal do místní restaurace,
účast byla vinou počasí slabá.
17. května se muži vydali do lesa, aby
přinesli náletové břízky, vyhlédli a následně
pokáceli vzrostlý smrk, který u řeky oloupali. Dívky jej ozdobily věncem a krepovým
papírem, udělaly z něj hlavní májku, která
byla poté vztyčena jako král k oblakům.
I břízky pro májovnice byly nazdobeny a jen
čekaly, až je muži večer roznesou k domům
májovnic. Tak vypadaly přípravy na sobotu
18. května, kdy se již podruhé konaly staročeské retro máje. Ve 14 hodin vyšel průvod
za doprovodu sedmi muzikantů od krále
k pomníku padlých, kde byla položena kytice. Po té se májovníci vydali na průvod obcí,
aby vyvedli děvčata a zatančili s nimi před
domem, za což se jim dostalo příjemného pohoštění. Po vyvedení všech májovnic
a ukončení průvodu vsí se májovníci vrátili
ke králi, kde se tradičně zatančilo. Nakonec
byl král poražen a o jeho špičku se porvali
muži. Špičku hlavní májky získal František
Lemon.
Prakyáda proběhla za velmi deštivého
počasí 1. června, účast byla malá. V tento
den byla také zahájena sbírka na odlití nového zvonu do žloukovické kapličky. I přes
toto deštivé počasí přineslo svůj příspěvek
mnoho místních občanů a chalupářů a tím
přispěli do sbírky, která pokračovala ještě
celý měsíc v kanceláři OÚ v Nižboru. Přispělo 63 rodin a 2 spolky. Celkem se vybralo neuvěřitelných 28.580,- Kč. Klub přátel
Žloukovic děkuje všem občanům, kteří
se na sbírce podíleli. Toho dne začala ne-
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bezpečně stoupat hladina řeky Berounky
a následující dny měli místní hasiči, z nichž
někteří jsou rovněž členy Klubu, plné ruce
práce při pomoci občanům a následné likvidaci škod způsobených povodní.
22. června se za slunečného počasí hrálo na parkovišti za hasičárnou Živé člověče
nezlob se. Hrálo šest čtyřčlenných družstev
věkově od předškolních dětí až po starobní
důchodce.
Na hřišti za vsí se konal 13. července fotbálek, neboli líný fotbal a protože ten hra-

O sbírce na nový zvon byla již řeč, a protože zvon je zasvěcen svatému Václavu, byl
zvon i s nově opravenou kapličkou za velké
účasti občanů posvěcen 28. září a zaznělo
také první zkušební zazvonění. Celá akce
pokračovala přátelským posezením na parkovišti za hasičárnou. O občerstvení se postarali dílem Obecní úřad Nižbor a Klub
přátel Žloukovic. K dobré náladě hráli Pohodáři z Tetína.
Na sklonku léta parta členů KPŽ pod
vedením RNDr. Jardy Obermajera a Svazu

❱ ❱ ❱ Dne 5. října se členové Klubu přátel Žloukovic a kamarádi v hojném počtu sešli Na Hrachovce, kde se konala tradiční Drakiáda, 7. ročník memoriálu Lea Merežky. Jako obvykle vítr
nefoukal skoro vůbec. Bylo ale krásné počasí a všichni si ho užívali. S draky, aby vůbec létali,
bylo třeba běhat po poli. Stížnost na absenci objednaného větru přišel vyřešit sám posel shůry.
Na putovní kachně bylo připsáno vedle vítězů z minulých let i jméno letošní vítězky Elišky
Kofroňové. S draky a nejen s nimi, jak je vidět, si vyhrají i starší, ne jenom děti.
jí i důchodci, má jedno zvláštní pravidlo:
nesmí se běhat!!! Hrálo osm pětičlenných
družstev a vítězem se stalo družstvo žloukovických hasičů.
Co by to bylo za srpen bez Běhu Berounkou, který má tradici od roku 1971 a je mu
každoročně přidělena první srpnová sobota. Zúčastnilo se kolem třiceti vodoběžců.
Počasí nám přálo a celá akce pokračovala
podvečerním vystoupením skupiny Stopaři.
Dvanáct kánoí a dva rafty se 24. srpna
vydaly na volné splutí Berounky z Branova
do Žloukovic. Všichni bez úhony dopluli a užili si tiché plavby krásnou přírodou
po Staré řece.
Poslední sobota v srpnu patřila Loučení s létem. V podvečer proběhla řada dětských soutěží, za které byly děti odměněny
drobnými dárky, poté následoval táborák
s opékáním buřtíků a po setmění vyšel lampionový průvod po celé obci za doprovodu
harmoniky Bedřicha Paura.

ochránců přírody chodila po několik víkendů na Placinu (Kabečnice) vyřezávat náletové křoviny, aby tím uvolnili životní prostor
vzácným rostlinám a tím přispěli k jejich
ochraně a rozmnožení.
Tak jako Běh Berounkou má i Drakiáda
přidělen svůj termín pro své konání, a to
vždy první říjnovou sobotu. Na Hrachovce
se sešlo kolem sedmdesáti lidí. Chvílemi
foukal i vítr a všichni se dobře bavili. K večeru zaplál tradiční táborák, opékaly se buřty
a hrála hudba.
Se skupinou SLZA se 21. října držela
Pěkná hodinka. Nezbytnou součástí posezení bylo položení květin u pomníku padlých hrdinů a tichá vzpomínka na kamaráda
Petra Potměšila, správce zámku Dřevíč.
1. prosince se někteří členové Klubu vydali do Berouna na zahájení adventu. Cestou
se domluvili, že navštíví ještě 15. prosince advent na hradě Křivoklátě. Jak domluvili, tak
se stalo.

Nižborský list
V restauraci ve Žloukovicích se 7. prosince spolu s kamarády z Račic uskutečnila
mikulášská besídka. Svatá rodina Kotršálova rozdala za básničku, písničku nebo vtip
spoustu dárků. O dobrou náladu se postaraly tři hudební skupiny: KÚB, Stopaři a Farmáři. Toto setkání bylo neobvykle početné
a příjemné.
Tak jako loni, tak i letos rodina Posseltových roznesla po obci pozvánky, kterými
pozvala občany na štědrovečerní setkání
ve 22 hodin před hasičárnu, kde bylo podáváno menší občerstvení. Přišlo mnoho
místních občanů, ale k našemu velkému
překvapení i čtyři Pražáci a pár Kladeňáků!
Po půlnoci se všichni s čerstvými zážitky
spokojeně rozešli do svých domovů.
Před silvestrovskou zábavou se pár členů vydalo na výšlap na Placinu a do Kamenitého campu, kde si opekli buřty, připili
pro zahřátí a zavzpomínali. Toto památné
místo přímo dýchá trampskou historií okolí Berounky. Večer se sešlo mnoho občanů
v hospodě, kde hrála Hwězdná Pěchota.
Rozloučili jsme se tam s rokem 2013 a přivítali nový rok 2014, který, jak doufáme, bude

SETKÁNÍ PO LETECH
Chystáme setkání spolužáků, kteří
nastoupili do 1. třídy 5. září 1944 v Nižboru (tehdy Nová Huť pod Nižborem).
Budou vítání i starší i mladší ročníky.

také tak úspěšný, jako ten uplynulý, a proto
zveme všechny členy, kamarády a příznivce
k účasti na dalších akcích našeho Klubu.
Ivan Sirotek
Guvernér Klubu přátel Žloukovic

❱ ❱ ❱ Dne 7. prosince jsme se sešli v hospodě společně s KÚB a jejich kamarády, kteří
zahráli k tanci i poslechu. Mikuláš s čertem
a andělem nás každého za básničku, písničku nebo vtípek obdarovali malým dárkem.

Spolužáci ozvěte se prosím na tento
telefon 603 261 771 nebo dejte zprávu
jiným způsobem.
Termín setkání bude upřesněn v dalším čísle Nižborského listu.
Zdena Černá, rozená Synáková

Sdružení zaměstnanců sklárny připravuje
pro své zaměstnance a občany Nižbora tyto akce:
n 21. 3. - zájezd do divadla Na Fidlovačce na představení „Až naprší a uschne“
n 26. 4. - Komorní Fidlovačka Malá scéna představení „Pět v jedněch šatech“
n 9. 5. - Den matek - setkání se uskuteční v zasedačce OÚ Nižbor
n 20. 5. - zájezd do Děčína - zámek Zákupy
n 20. - 21. 9. - Poslední zájezd na Moravu do sklípku

Přihlásit se na všechny akce je možné na vrátnici sklárny nebo u pí. Jitky Bornové.

Nedožité 85. narozeniny spisovatele Františka Nepila
František Nepil
* 10. února 1929, Hýskov
+ 8. září 1995, Praha
Český spisovatel a žurnalista. Pocházel ze zednické rodiny, dětství strávil
ve Svatém Janě pod Skalou
a v trampské osadě Výbrnice u Nižboru (1932 - 1937),
kde byl jeho otec správcem. Studoval jeden čas na Obchodní akademii v Berouně, studia dokončil roku 1946 v Karlíně. Nejprve
pracoval jako propagační referent různých podniků, než se roku
1969 stal redaktorem redakce vysílání pro děti Čs. rozhlasu. O tři
roky později zůstal na volné noze, ale rozhlas neopustil. Právě
naopak. Toto médium se mu stalo osudným v nejlepším slova
smyslu. Právě v rozhlasu pravidelně předčítal své skvělé fejetony,

později vydané knižně: Dobré a ještě lepší jitro (1985), Malý atlas
mého srdce (1991), Dobrou a ještě lepší neděli (1992) aj. Týkaly
se většinou zdánlivě obyčejných lidských osudů a mezilidských
vztahů. Právě v těchto fejetonech a také při jejich přednesu uplatnil svůj mimořádný vypravěčský talent, humorný nadhled a znalost ryzí češtiny.
V šedesátých letech si ve Stradonicích pořídil domek čp. 31, kde
trávil mnoho času a napsal zde většinu svých knih. Právě slastem
a strastem chalupaření věnoval jeden svůj titul, který získal velkou oblibu mezi čtenáři – Jak se dělá chalupa (poprvé 1968). Pobyt
ve Stradonicích měl na jeho literární dílo velký vliv, vždyť jej inspiroval k napsání knížek o sepětí s venkovskou krajinou Střevíce z lýčí
(1982), Kněžnin prsten (1990). Velkou část svého života věnoval
tvorbě pro děti. Pohádky jako Makový mužíček (1976, zfilmováno),
Polní žínka Evelínka (1979, zfilmováno) Naschválníčci (1981) a další
přinášely radost několika generacím dětí. Letos v únoru by se dožil
85 let. Je pohřben na stradonickém hřbitově.
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Ministr Brabec podporuje
vyhlášení parku Křivoklátsko
Česko má přece jen nakročeno k vyhlášení pátého národního parku. K plánům na jeho
vznik v křivoklátských lesích ve středních Čechách se přihlásil nový ministr životního
prostředí Richard Brabec (ANO). „Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko podporuji,“
sdělil Brabec. Zároveň naznačil, že se ale vyhlášení tohoto parku může protáhnout. Proti
je totiž nadále středočeský krajský úřad, ministerstvo zemědělství a také část obyvatel
v regionu. Na ministerstvu už jeden návrh zákona o Národním parku Křivoklátsko leží.
Připravil ho Brabcův předchůdce Tomáš Chalupa z ODS, ale nikdy ho neposlal do vlády
ani do Parlamentu.
➽ Začínáme od nuly
Richard Brabec tak bude muset začínat
téměř od nuly, byť má k dispozici vědecké
podklady o unikátnosti přírody v okolí Berounky. Profesionální ochranáři už před lety

UNESCO, ptačí oblastí evropské soustavy
Natura 2000 a v nejcennějších částech je též
chráněno soustavou maloplošných chráněných území. Další zvýšení ochrany je tudíž
podle nás zcela nadbytečné,“ řekl Řihák.

➽ Lovy se zbraní
Podobně se zatím
k plánům na vyhlášení
křivoklátského národního parku staví i ministerstvo zemědělství.
Největší překážkou
jsou však zatím myslivci, respektive právo myslivosti. Státní
podnik Lesy ČR totiž
vlastní na Křivoklátsku
deset honiteb. Většinu
pronajímá za několik
milionů korun. Další
peníze dostává od lovců, kteří platí za odstřel
zvěře - za jeden kus se
❱ ❱ ❱ Jednou z nejcennějších lokalit Křivoklátska je údolí Vůznice
účtují desítky tisíc komezi Nižborem a hradem Jenčov.
run.
Po založení národního parku by však vznikla na jeho území
napsali, že Křivoklátsko patří mezi klenoty
jedna velká honitba, kterou bude spravovat
českého přírodního dědictví, a uvedli, že návedení parku. Komerční lov tam zákon zakarodní park by podle nich přitáhl do regionu
zuje, takže státní lesy by o příjmy z odstřelů
nové investice a zvýšil by se i zájem turistů.
přišly. Součástí parku má být jediná obec S tím se původně ztotožnil i StředočesKarlova Ves. Její starostka Iveta Kohoutová
ký kraj v éře hejtmana Davida Ratha. Tehdy
odhaduje, že v současnosti je většina ze 120
politici vznik parku podporovali, ale nyobyvatel proti parku. Na Křivoklátsku před
nější hejtman Josef Řihák už prohlašuje, že
časem dokonce vznikla proti parku petice.
ochrana křivoklátské přírody je dostatečná
Podepsalo ji několik tisíc lidí.
a národní park není potřeba. „Křivoklátsko
ČTK
je kromě CHKO také biosférickou rezervací

Rozlosování SK Nižbor
Okresní přebor
Nižbor - Komárov

22.03. 15:00

SO

Stašov - Nižbor

29.03. 15:00

SO

Nižbor - Neumětely

05.04. 16:30

SO

Trubín - Nižbor

13.04. 16:30

NE

Nižbor - Osek

19.04. 17:00

SO

Tlustice - Nižbor

26.04. 17:00

SO

Nižbor - Chlumec

03.05. 17:00

SO

Praskolesy - Nižbor

10.05. 17:00

SO

Nižbor - Zadní Třebaň 17.05. 17:00

SO

Nižbor - Loděnice B

24.05. 17:00

SO

Karlštejn - Nižbor

31.05. 17:00

SO

Nižbor - Beroun B

07.06. 17:00

SO

Všeradice - Nižbor

14.06. 17:00

SO

III. třída - skupina A
Nižbor B - Vys. Újezd

23.03. 14:00

NE

Tetín - Nižbor B

29.03. 15:00

SO

Nižbor B - Cembrit

06.04. 14:00

NE

Svatá - Nižbor B

13.04. 16:30

NE

Nižbor B - Hudlice

20.04. 14:00

NE

Chyňava - Nižbor B

27.04. 17:00

NE

Nižbor B - Tmaň

04.05. 14:00

NE

Lužce - Nižbor B

11.05. 17:00

NE

Nižbor B - Zdice B

18.05. 14:00

NE

Nižbor B - N. Jáchymov 25.05. 14:00

NE

Broumy - Nižbor B

NE

01.06. 17:00

Nižbor B - Libomyšl

08.06. 14:00

NE

Mořina - Nižbor B

15.06. 17:00

NE

Fotbalisté na zimním turnaji
OFS Beroun ve spolupráci s ČL-U Beroun uspořádal na umělé trávě v Berouně na
Máchovně zimní fotbalový turnaj, kterého
se zúčastnilo i mužstvo SK Nižbor. To skončilo se střídavými úspěchy 3. v pětičlenné
skupině.

Všeradice - Nižbor 1:8 (1:2) Linhart - Suchý
3, Matějka F. 2, Boubín 2, Janovský, Nižbor
- Komárov 0:4 (0:2) Palek J. 2, Král, Vokáč,
Hořovicko B - Nižbor 2:2 (1:0) Kocourek,
Pergl - Polášek, Kučera, Nižbor - Hýskov 0:4
(0:1) Stejskal, Sechovec, Bastl, Steiner

n vydává obec Nižbor, Nižbor 26, 267 05 Nižbor, na základě potvrzení Ministerstva kultury ČR pod číslem evidenčním
MK ČR E 17455, tel.: 311 693 213, e-mail: obec.nizbor@telecom.cz n obsah garantuje redakční rada n sazba a tisk: Radek
Dolejš - Reklamní studio Dalmat n vychází v nákladu 900 výtisků
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